
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 16. – 23. 10. 2022 
 

 

Ne 
23. 10. 

30. neděle 
v mezidobí 

9:00 NPM Za zemřelého Františka Rasochu 

18:00 NPM Na poděkování za uzdravení 
  

Po 
24. 10. 

30. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za zemřelé tetičky a strýčky z rodiny 
Švástovy 

 

Út 
25. 10. 

30. týdne 
v mezidobí 

18.00 VOJTĚCH 
Za dobré vztahy v rodinách  
a na pracovištích 

  

St 
26. 10.  

30. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM 
Za manžela Jaromíra, rodiče Petrusovy, 
Pavlíčkovy a jejich syna a DVO 

 

Čt 
27. 10. 

30. týdne 
v mezidobí 

17:00 
NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za očištění srdce, aby se modlilo z touhy 
být blízko Ježíše 

 

Pá 
28. 10.  

Svátek sv. Šimona 
a Judy 

18:00 NPM 
Na poděkování za prožitá léta života 
s prosbou o zdraví a Boží požehnání 

  

So 
  29. 10. 

30. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM  

 

Ne 
30. 10. 

Slavnost Výročí 
posvěcení 

kostela 

9:00 NPM 
Za Aničku a Jaroslava Pertlovy a ostatní 
zemřelé toho rodu 

18:00 NPM Na úmysl dárce 

 

Ohlášky: 
o Srdečně vás všechny zveme do farní kavárny – každou neděli po ranní mši svaté 
o Sbírka tuto neděli (23. 10.) a výtěžek z prodeje misijního koláče bude věnován na misie – všem 

dárcům upřímné Pán Bůh zaplať 
o V měsíci říjnu zveme ke společné modlitbě růžence každé pondělí přede mší sv. v 17:30 hod 
o Taktéž zveme k modlitbě růžence za ukončení války na Ukrajině a za mír na celém světě – každou 

středu v 7:30 hod - před ranní mší svatou 
o Prosby za zemřelé, které budou čteny na Dušičky, odevzdávejte v sakristii nebo do ruky Janě Staré 

do pondělí 31. 10. – aby byl čas přepsat je čitelně na počítači 
o Vyšlo nové číslo farního časopisu Agapé – v poličce u tiskovin – za 40 Kč 
o Příští neděli bude sbírka na opravu kostela sv. Kateřiny 
o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem 

hudebníkům a ostatním, kteří pomáhají při liturgii.  
Půl hodiny před každou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie (NPM) je možné přistoupit 

ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. 
 

Duchovní správa: 

P. Oldřich Kučera 731 402 249 

P. Stanislav Jílek 732 305 424 

 

 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha 

 

 


